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Sodobne umetnosti in antropologija med kritiko obstoječega in ustvarjanjem novega   

Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Ljubljana, 24. oktober 2014          

 

V najrazličnejših družbenih kontekstih so bile, so in bodo verjetno tudi v prihodnje raznorodne umetniške prakse tiste, s katerimi ljudje ustvarjamo, 

kritiziramo, slavimo in sanjamo svoje svetove. A čeprav so se etnologinje/etnologi in antropologinje/antropologi že od samega nastanka discipline 

zanimali in ukvarjali z »ljudsko umetnostjo« in »umetnostjo prvobitnih ljudstev«, so se do nedavnega izogibali etnografskemu preučevanju »klasične« 

in »sodobne umetnosti«. Šele nedavne etnografske raziskave umetnosti, ki so se usmerile v najsodobnejše pojave likovne, performativne in druge 

oblike umetnosti ter kuratorske prakse, so pokazale, da je antropološko preučevanje umetniških praks in svetov enako pomembno, relevantno, 

vznemirljivo in atraktivno, kot raziskovanje kateregakoli drugega pojava človeškega življenja.   

V luči omenjenega želimo s simpozijem Sodobne umetnosti in antropologija med kritiko obstoječega in ustvarjanjem novega pretresti najrazličnejša 

umetniška delovanja »tukaj in zdaj«, vlogo umetnosti v širši družbi ter premisliti potencial povezovanja umetnosti in etnografije. Poleg predstavitve 

nekaterih sodobnih antropoloških raziskav umetnikov, umetniških praks in dejavnosti ter institucij si želimo tudi teoretsko zasnovanih razprav o sami 

umetnosti iz antropološkega zornega kota. Predvsem pa želimo s posvetom spodbuditi strokovno in javno debato o antropologiji in sodobnih 

umetnostih, njihovih dosežkih in potencialih ter v diskusijo dejavno vključiti mlade. Glede na izjemno pestrost tematik in pristopov, ki jo nakazujejo 

prav vsi (s)prejeti referati, bomo zastavljene cilje bržčas tudi dosegli.  

Simpozij Sodobne umetnosti in antropologija med kritiko obstoječega in ustvarjanjem novega je nastal okviru projekta Sodobne KULture, ki ga je 

pripravilo Slovensko etnološko in antropološko združenje KULA oziroma njegova podsekcija KULAktiv. Projekt Sodobne KULture je bil namenjen 

mladim med 16 in 26 letom, ki jih zanimata umetnost in družbena kritika. Zastavljen je bil kot sklop brezplačnih intenzivnih štiridnevnih delavnic, 

katerih cilj ni bil ex catedra poučevanje, ampak skupno, z antropologijo začinjeno razmišljanje o obstoječem in iskanje novih možnosti v povezovanju 

umetnosti in antropologije. Z njimi smo želeli ustvariti prostor, kjer bi razvijali kritični čut in sposobnost samostojnega, reflektiranega delovanja na 

najrazličnejših področjih družbenega ter kulturnega življenja.  
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Tako Sodobne KULture kot Sodobne umetnosti in antropologija med kritiko obstoječega in ustvarjanjem novega  sta nastale pod okriljem Slovenskega etnološkega in 

antropološkega združenja KULA, v nepogrešljivem sodelovanju Muzeja sodobne umetnosti Metelkova +MSUM in finančni pomoči Urada za mladino Mestne občine Ljubljane. 

Delavnice smo zasnovali ob pomoči KUD Anarhiv, Društva za psihološko sodelovanje Kameleon, Kulturnega društva Siva sova, Zavodu Lab Laar – Zavodu za izobraževanje in 

promocijo kreativnosti, Zavodu BA – Zavodu za boljšo kulturo bivanja ter Eurovision Museums Exhibiting Europe.  

  



Program  

 
10.30 – 12.00 
 

 
Mladi o Sodobnih KULturah – predstavitve udeleženk in udeleženca intenzivnega programa Sodobne KULture  

12.00 – 12.30 Odmor 

 
 
 
 
12.30 – 14.00 

 
Alenka Pirman – Sodobna umetnost in neizbežnost institucionalizacije. Primer policijske kape 2010-2013.  
 
Meta Kordiš –  Muzeji moderne in sodobne umetnosti ter antropologija 
 
Jernej Rejc – Umetnost zamišljanja: kiborška antropologija skozi znanstveno fantastiko  
 

Blaž Bajič – Kamnoseški ritmi: osebno-izkustvena refleksija o mehkih kamnih v Volčjem Gradu    
 

14.00 – 14.15 Odmor  

 
 
 
14.15 – 15.15 

 
Miha Horvat – »Jaz kot teren – živeti kot sodoben umetnik in sondiranje samega sebe« 
 
Ema Lukan – Sodobni umetnik kot blagovna znamka 
 

Sarah Lunaček – Etnografske prakse v umetniški razstavi: Vizualna umetnica išče delo 
 

15.15 – 16.45 Odmor za kosilo 

 
 
 
16.45 – 17.45 

 
Neža Mrevlje – Družbeni prepovedi in omejitve ter njihova preseganja v praksah umetnikov in umetnic Galerija  
                              Kapelica 
 
Boštjan Korošec – Umetnost Majev Tz'utujil kot dokument in medij majizacije v Gvatemali  
 
Rok Govednik – Opismenjevanje otrok in mladine v sedmi umetnosti 
 

 
17.45 – 18.15 

 
Nathanael Andreini – Beyond Disaster Relief: Socially Engaged Art and the Great East Japan Earthquake 
 

 
18.15 –19.15 

 

Okrogla miza – Sodelujoči: vsi prisotni in prisebni  
 



 

 

 

P o v z e t k i p r e d s t a v i t e v  
  



  

Mladi o Sodobnih KULturah – predstavitve udeleženk in udeleženca intenzivnega programa Sodobne KULture 

Mlade udeleženke in udeleženec intenzivnih štiridnevnih delavnic Sodobne KULture, ki ga pod okriljem Slovenskega etnološkega in antropološkega 

združenja KULA pripravlja podsekcija KULAktiv, bodo predstavili svoje refleksije, misli, dejavnosti in izdelke, bodisi individualna, bodisi kolektivna 

dela, neomejena z žanrskimi, disciplinarnimi ali področnimi definicijami. Kljub njihovi raznoterosti je vsem skupno, da poudarjajo kritično 

razumevanje umetnosti v družbi in družbe v umetnosti.  

 

          

 

Alenka Pirman – Sodobna umetnost in neizbežnost institucionalizacije. Primer policijske kape 2010-2013.  

  

Od uniforme prek spominka in trofeje do muzealije, orig. skica poteka dogajanja  v okviru projekta Trda dejstva. Društvo za domače raziskave, 2013.   

V okviru Društva za domače raziskave* smo v letih 2012-13 izvedli mednarodni projekt Trda dejstva, ki je potekal v Ljubljani, Madridu in na Reki. 

Zasnovali smo ga kot skromno umetniško raziskavo postopkov mikrozgodovinjenja. Spraševali smo se, kako nagovoriti ljudi, ki hranijo doma predmet 

in ga ne morejo zavreči (pa niso zbiralci), da z nami delijo njegovo zgodbo, in kakšna je pri tem lahko umetnikova vloga, ter primerjali to početje z 

muzejskimi praksami. Naš interes torej ni bil pridobivanje samih zgodb in predmetov, pač pa preizkušanje možnosti etičnega umetniškega delovanja.   

 



 

V prispevku se bom osredotočila na serijo dogodkov v Ljubljani in analizirala konkreten primer, ki ga je kataliziral naš projekt. Doživljanje umetnosti 

kot invazivnega družbenega pojava nam je narekovalo celo vrsto varnostnih ukrepov, ki smo jih vgradili v zasnovo dogodkov (problem 

avtorstva/avtoritete, (re)prezentacije, apropriacije, posredništva …), ti pa so, med drugim, omogočili javen disput o lastništvu policijske kape, 

pridobljene marca 2010 na protestu aktivistov in delavcev gradbenega podjetja Prenova. V okviru našega projekta se je odvrtelo njeno 

pozgodbljenje, njen življenjski cikel pa se je leto kasneje sklenil z muzealizacijo. Sama bom sklenila s poskusom interpretacije tega postopka. Nemara 

Mestni muzej Ljubljana hrani le metazgodbo o nas – umetnikih, aktivistih in kustosih?  

*Društvo za domače raziskave so ustanovili Damijan Kracina, Alenka Pirman (likovna umetnika) in Jani Pirnat (umetnostni zgodovinar) leta 2004. 

Društvo, beleži, zbira, raziskuje in predstavlja domače pojave.   

 

Meta Kordiš – Muzeji moderne in sodobne umetnosti ter antropologija 

V sodobni umetnosti antropološki ali kvazi antropološki pristopi niso redki ne za ustvarjalce, ne za teoretike, kustose ali samo občinstvo. Zdi se, da 

je antropološka metodika; opazovanje z udeležbo, sodelovanje, intervjuvanje, dokumentiranje vsakdana ali posameznih navidez banalnih praks, 

postala del umetniškega in umetnostnega raziskovanja, ustvarjanja in predstavljanja. Vendar takšne prakse v umetnosti pomenijo trd oreh za 

muzejske delavce - kustose umetnostne zgodovinarje, ki morajo slediti parametrom muzejskega kategoriziranja in dokumentiranja na eni strani ter 

na drugi primerno predstaviti umetniško produkcijo najrazličnejšim profilom muzejskega občinstva. V prispevku bom na kratko predstavila, kaj naj 

bi bil sodobni muzej umetnosti in njegov pomen v lokalnem in širšem okolju. Ker politiko muzejskega delovanja in programa sooblikujejo zaposleni 

v muzeju, predvsem strokovni delavci, se bom osredotočila na njihovo delo na en strani ter na pričakovanja muzejskega občinstva na drugi, pri 

čemer bom izhajala iz lastnih terenskih izkušenj.  

 

 

Jernej Rejc – Umetnost zamišljanja: kiborška antropologija skozi znanstveno fantastiko 

 

Kakšen je položaj znanstvene fantastike v polju sodobne umetnosti? Mar predstavlja le imaginarij, ki izraža naše utopične aspiracije po boljšem svetu 

in je namenjen zgolj eskapizmu?  Ali lahko na drugi strani v njej najdemo kritični potencial? Če razumemo znanstveno fantastiko kot heterotopični 

prostor, kraj radikalne drugosti, nam ta omogoča, da preizprašujemo ontološke temelje našega razumevanja sveta in si zamišljamo nove in 

nepredvidljive načine, na katere je mogoče razumeti človeka in njegov odnos do ne-človeških bitij v svetu, ki sta ga močno zaznamovala znanost in 

tehnologija. 

 

 



 

 

Blaž Bajič – Kamnoseški ritmi: osebno-izkustvena refleksija o mehkih kamnih v Volčjem Gradu    

Referat črpa navdih iz treh virov, nedavnega antropološkega premisleka izdelovanja in materialov (Ingold 2013), tematizacije ritmov vsakdanjega 

življenja (Lefebvre 2004) in predvsem avtorjeve osebne izkušnje umetniško-kamnoseškega oblikovanja kamna na umetniški koloniji v Volčjem Gradu 

na Krasu, v začetku preteklega poletja. Tekom umetniške kolonije, ki je bila sprva namenjena izkušenim kamnosekom, a se je je zaradi spleta okoliščin 

udeležilo več popolnih novincev – med njimi tudi pisec teh vrstic – in je tako de facto postala prostor in čas intenzivnega učenja, s(m)o tako udeleženci 

kot kamni prešli več različnih družbenih kontekstov, ki so se, kljub medsebojni navidezni enakosti, spreminjali tudi sami in predvsem naši načini 

dojemanja kamna. Skozi ritme, ki jih najdemo na več, medsebojno povezanih nivojih kolonije – v izmeničnih prehodih iz delavnice v različne 

predstavitve in oglede, v udarcih kladiv in dlet – se je za udeležence kamen spreminjal iz materiala v umetniški objekt in nazadnje v material 

oblikovanja Volčjega Grada in njegove pozicije »na zemljevidu«.       

 

          

 

Miha Horvat – »Jaz kot teren – živeti kot sodoben umetnik in sondiranje samega sebe« 

Sredi '90 sem (do)študiral etnologijo in kulturno antropologijo. Konec '90 sem se začel ukvarjati z umetnostjo in jo (do)študiral v enem izmed 

tradicionalnih urbanih, kulturno-kapitalskih, severno-zahodnih centrih moči. Od leta 2000 se preživljam s sodobno umetnosti. Najprej s študijskimi 

in delovnimi štipendijami, nato od leta 2007 kot samozaposlen kulturni delavec z in znotraj različnih umetniških projektov. Torej umetnik; nomad 

rezidenčnih programov in globalnih manifestacij sodobne umetniške industrije; prekerni delavec v neoliberalno kapitalističnem laboratoriju, ki ga 

imenuje svet umetnosti. 

Kot zajček znotraj laboratorija, ki postaja teren pomembnih, relevantnih, vznemirljivih in atraktivnih antropoloških ter etnografskih študij, jemljem, 

dojemam, raziskujem sebe, svoje reakcije in način eksistiranje, lastno gibanje, metode delovanja in svoj performans kot teren, kot center raziskave, 

kot natančno določeno pozicijo, ki (lahko) predstavlja dejanska sorazmerja znotraj nekega konteksta. Predvidena raziskava centra nam (lahko) 

ponuja natančno razumevanje konteksta kot začetek dialoga o zamišljanju ali celo ustvarjanju »boljše prihodnosti«.  

Predstavitev z delovnim naslovom »Jaz kot teren – živeti kot sodoben umetnik in sondiranje samega sebe« ni zgolj predstavitev nekega terenskega 

dnevnika kot znanstveni performansa  in ni nek umetnikov egotrip v času cv-kulture power-point-ov oziroma ni trendovska in trenutno vseprisotna 

oblika performans-predavanja, ampak poskuša (bi želela) znotraj dane možnosti platforme posveta poiskati in razumeti lastno identiteto ter 

definirati svojo znanstvenopozicijo in  metodo dela.      



 

Ema Lukan – Sodobni umetnik kot blagovna znamka 

Čeprav o avtonomiji umetnosti v širši javnosti danes ni pretiranega dvoma, zgodovinska in trenutna analiza institucije kažeta nasprotno. Prva 

umetniška dela so nastala v okviru pokroviteljskega odnosa, kjer je pokrovitelj naročil umetniku umetnino po lastni izbiri. Zanjo mu je nudil plačilo, 

s tem pa finančno varnost. S prihodom kapitalizma so se umetniki sicer osvobodili omejujoče diktature pokroviteljstva, hkrati pa so bili primorani 

začeti z delovanjem, ki se prilagaja trgu. Postmodernistične značilnosti, kot so estetizacija vsakdana, tehnološke spremembe, komercializacija in 

potrošništvo se začnejo odražati tudi na področju umetnosti. Umetniki se za uspeh poslužujejo različnih strategij, med katerimi prednjači znamčenje. 

Čeprav koncept prvotno ni bil vezan na umetnost, ampak na trženje množično proizvedenih potrošniških produktov, med njima lahko zaznavamo vse 

več vzporednic. Sodobni umetnik torej postaja lastna blagovna znamka, kar vzbuja nove dvome v avtonomijo umetniškega delovanja oziroma briše 

meje med umetnino in katerimkoli drugim produktom. To sproža nova vprašanja na področju umetnosti.  

  

Sarah Lunaček – Etnografske prakse v umetniški razstavi: Vizualna umetnica išče delo 

Sodobne vizualne in gibalne umetnice in umetniki v svojih raziskavah za postavitve in nastope, nemalokrat uporabljajo prakse, ki so podobne tistim 

v etnografskem raziskovanju. Vizualni antropologi, med njimi najbolj opazno Arnd Schneider (s Christopherjem Wrightom 2006, 2010, 2013), se 

navdušujemo nad potenciali in realizacijami izmenjav med umetnostjo in antropologijo. Za izhodišče mi bo dobro znan tekst Hala Fosterja (1996) 

'The Artist as Ethnographer' v katerem opozarja na pasti 'kvazi antropološkega modela' v umetnosti, kot mu pravi, ki med drugim politično resnico 

projicira v drugost.  Na primeru projekta vizualne umetnice Miljane Babić 'Iščem delo' bom skušala pokazati, kaj se je od takrat spremenilo in kako 

so danes mnogi umetniki sami postali del prekarnega proletariata. Potem bom primerjala prakse, ki jih umetnica uporablja pri tem projektu z 

etnografskimi in antropološkimi praksami raziskave in prezentacije raziskave, ter nazadnje odprla nekaj nadaljnjih vprašanj. 

 

          

 

Neža Mrevlje – Družbeni prepovedi in omejitve ter njihova preseganja v praksah umetnikov in umetnic Galerija Kapelica 

V analizi se osredotočam na sodobno umetniško prakso, v kateri je individualno avro umetniškega dela nadomestil družbeni kontekst. Umetnost 

obravnavam kot specifično diskurzivno prakso, s katero umetniki in umetnice v družbeno-kulturno resničnost vnašajo svoje kritične prispevke in 

predloge, jo tematizirajo in problematizirajo. Umetnost lahko nastopa kot oblika upora resničnosti, prisilam vsakdanje zavesti, institucionaliziranim 

oblikam vsakdanjega življenja, in nam dopušča, da vse to prekoračimo. To so izhodišča etnografske analize, v kateri obravnavam umetnost, umetnike  



 

 

in umetnice ter njihovo delo, ki ga predstavljajo v kontekstu Galerije Kapelica. Ti zasledujejo/ustvarjajo prakso, s katero želijo premeščati načela 

realnosti in vzbujati dvom ter (simbolni) upor družbeni resničnosti.  

Umetniške prakse je skozi alibi estetike, ki dopušča vstop karnevalskega v družbo, mogoče obravnavati skozi osvobajanje od prevladujočih 

perspektiv, poznanega, predvidljivega in utečenega. Izhajajoč iz teze, da je umetnost polje, kjer je mogoča izkušnja meje in preseganje osebnih in 

družbenih omejitev, prevrednotenje vrednot, v katerem je mogoče skozi transgresijo osvetliti družbene težavnosti, sem za etnografski primer izbrala 

Kapelico in nekatere z njo povezane umetnike in umetnice. V etnografski analizi natančneje obravnavam projekte Iztoka Amona, skupine BridA (Tom 

Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica), tandema Eclipse, Špele Petrič, Boruta Savskega, Maje Smrekar, Iveta Tabarja, Polone Tratnik in Saše Sedlačka. 

Pogledi, ki jih skozi svoje projekte izpostavljajo umetniki in umetnice, odpirajo prostor za razpravo in premislek ter razpirajo možnosti, da razširimo 

družbene okove, prepoznamo mehanizme normalizacije in prestopimo bregove normativne resničnosti. Umetniške prakse, ki jih predstavljam, se 

ukvarjajo z zaznavo in dojemanjem vsakdanjega življenja, njegovim raziskovanjem, pa naj gre za področje vrednot, znanosti ali/in tehnologije. 

Umetnost je tako eno od področij, ki se vpenja v mrežo interpretativnih in raziskovalnih polj družbene resničnosti. Sodobna umetnost je oblika 

družbene komunikacije, misleče in izkustveno polje, lahko tudi ena od oblik simboličnega boja, ki odpira poti tudi za drugačne diskurze in dojemanja 

družbenega tukaj in zdaj. Antropologija pa je primerno orodje za preučevanje umetnosti, »zgoščene družbene resničnosti«, kot v pričujočem 

besedilu razumem oziroma obravnavam umetniške projekte. 

 

Boštjan Korošec – Umetnost Majev Tz'utujil kot dokument in medij majizacije v Gvatemali 

Šele v dvajsetih letih prejšnjega stoletja so prvič po španski osvojitvi Gvatemale, Maji ponovno začeli uporabljati umetnost, kot način izražanja lastne 

kulture in identitete. Umetnost Majev Tz'utujil, ki se je razvila na jezeru Atitlán, upodablja pretekle in današnje aspekte življenja majevskih skupnosti, 

živečih na območju omenjenega jezera. Kljub temu, da se je slikarstvo začelo pomembneje razvijati in uveljavljati v šestdesetih letih, sočasno z 

razvojem turizma, je pravi zagon in svoje poslanstvo začelo uresničevati šele konec dvajsetega stoletja, ko se je stanje v državi po šestintridesetletni 

državljanski vojni umirilo. Slikarstvo je v povojnem obdobju dobilo pomembno vlogo ponovnega obujanja in krepitve majevske identitete, ki ima 

pomembno vlogo znotraj pro-majevskega gibanja in procesa majizacije. 

 

 

 



 

Rok Govednik – Opismenjevanje otrok in mladine v sedmi umetnosti 

Prispevek se osredotoča na filmsko opismenjevanje, torej filmsko vzgoja, ki potek v okviru Zavoda za uveljavljanje vizualne kulture Vizo. Program 

filmske in medijske vzgoje poteka v šolah in drugih izobraževalnih institucijah ter izhaja iz predpostavke, da sta omenjena segmenta izobrazbe v 

slovenskem izobraževalnem sistemu zapostavljena. Namen filmske vzgoje je predvsem otroke in mlade naučiti, kako gledati film celostno in 

kakovostno ter jim izostriti kritični pogled za te popularne medijske vsebine. Za ustrezno razumevanje filmske in avdio-vizualne vzgoje, jim je 

potrebno  pomagati tudi z dodatnimi vsebinami kot so pogovori, predavanja, delavnice itn. Šolam in kinematografom nudimo tudi celoletne filmske 

krožke ali posamezne delavnice, predavanja in strokovne pogovore o filmu in njegovem pomenu ter o filmskih vsebinah.  

 

          

 

Nathanael Andreini – Beyond Disaster Relief: Socially Engaged Art and the Great East Japan Earthquake 

The Great East Japan Earthquake and tsunami (3/11) that swallowed dozens of coastal communities and crippled the Fukushima Daiichi nuclear 

power plant revealed a coming of age of informal creative networks of artists and activists in the disaster response community in Japan. Due to the 

recent popularization of contemporary art practices concerned with collective action and civic engagement (e.g. “socially engaged art”) deployed 

by Japanese artists and protesters, these loose knit disaster response communities have grown. These creative networks initiate and negotiate 

relationships through social interaction by emphasizing participation, dialogue, and action, adding an informal aspect of humanitarian relief that is 

generally not practiced by traditional approaches to disaster preparedness, response, recovery, mitigation, and policy as facilitated by governmental 

agencies and relief organizations. This thesis paper examines this new trend of an expanded creative and curatorial practice, encompassing both the 

organization and dissemination of community-based artworks that seek to engage survivors and victims while stimulating critical dialogue on the 

pressing issues facing contemporary Japanese society. Ruminating on my personal experiences as an artist, activist, curator, organizer, and educator, 

this paper uses narrative as a device to think with and about how engagement, dialogue, and performance is enacted in the wake of the 3/11 ‘triple 

disaster’, and to insert the human voice in contemporary humanitarian discourse. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


